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ري ن تكفِ مِ  يهضِ تَ تقْ رك وما الش  يِ ن نفْ إال اهللا مِ  هَ عليه ال إلَ  تْ يأيت مبا دل  ملا وع أيضً فهذا الن هم رْ ف كَ مل يُ و : الطالب
كفرنا ( :ةنَ قوله يف آية املمتحِ و  )،قل يا أيها الكافرون(سورة اإلخالص و وهو مضمونُ  ،اإمجاعً  يانِ بعد البَ  هن فعلَ مِ 

 :مث قال رمحه اهللا يُوِجُبه،ن التوحيد وما به الرسل مِ  تجاء ف مان كفره القرآن فقد خالَ ر مَ ف كَ ن مل يُ ومَ  )بكم
فقوله رمحه " ره ف كَ ن تركه ومل يُ ض مَ ه ومل يبغِ ف قدرَ ل بالتوحيد ومل يعرِ ن عمِ مَ  -ااألنواع خطرً  وهو أشدّ -ومنهم 

ال قَ الثـ  وديُ القُ ن مِ  يدهتوحِ  حُ ح صَ مبا يُ  يأيتما عمل به ومل  رَ ف قدْ ن مل يعرِ ألنه مَ  " وهو أشد األنواع خطرا"  :اهللا
فيقتضي نفي  " - أنا كاتبه بسرعة- "  الشرك يقتضي نفيالتوحيد  م أن لِ فما عَ " م لَ ل فاعْ مِ ما عَ  " منها د اليت ال بُ 

ن مبا عليه مِ  حباله وهو مل يأتِ  ر تَـ هم مع قيام احلجة عليهم فهذا قد يغْ أهله وتكفريَ اة منه ومعادَ  ةَ الشرك والرباءَ 
 حممد بن عبد اهللا بن الشيخ  سليمانالشيخ  لئِ سُ و  ،انتهى " اوإثباتً  انفيً  كلمة اإلخالص  ات عليهاألمور اليت دل

غليظ يف ذلك ب معادام والت أنه جيِ  ظاهر عبارة الشيخال ألن -  ةً ي الة الكفار محَِ او هل مُ  بن عبد الوهاب
بن عبد اهللا بن  سليمانالشيخ ل ئِ وسُ  : "مث قال ،ر الكالمهذا ظاهِ  آهلتهم بِ وعيْ  همدينِ  بسب م هتُ ومصارحَ 
ر أن دِ فار وإذا كان ال يقْ كُ   ريوايصِ  ومواالة نفاق أ دنيوية ةً ي واالة الكفار محَِ هل مُ  حممد بن عبد الوهابالشيخ 

 ؟يِجيب عل ذانسان مان إت هذا مِ وإذا عرفْ  ؟هما حكمُ بكفرهم وسبهم ف ظَ يتلف  
على صاحبها  كمحيُ  إنهم وحنو ذلك فمع مساكنتهم يف ديارهم واخلروج معهم يف قتاهلِ  إن كانت املواالةُ  :فأجاب

َوَقْد نـَزَل َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن  (( :وقال تعاىل ))هم منكم فإنه منهم ل ومن يتوَ  (( :بالكفر كما قال تعاىل
ًذا آيَاِت اللِه يُْكَفُر ِبَها َوُيْستَـْهَزأُ ِبَها َفال تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحتى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه ِإنُكْم إِ  ِإَذا َسِمْعُتمْ 

 )ن معهم فإنه مثلهم ن جامع المشركين وسكَ مَ  ( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ]140[النساء:)) ِمثْـُلُهمْ 
- اإلسالم  ديار وإن كانت املواالة يف ،دا أبو داوو روامهُ  )يقيم بين أظهر المشركين  لمٍ مسن مِ  أنا بريءٌ  ( :وقال

وإن كانت  :قال ذوإ ،املختصر صالةبن القيم يف ذيب الحبثت ال كهذا أجد له كالما لعليالبن القيم حبثت 
وإن كانت مواالم ألجل  ،ض للوعيدر متعَ  آمثٌ  وا إليهم وحنو ذلك فهذا عاصٍ مُ يف ديار اإلسالم إذا قدِ  ةُ املواَال 

يف  هميبِ غِ رْ تَـ  أجل نمِ  ه يعينأظن–أمثاله  ْزُجروحنوه ما ي بواألدَ  باهلجر التعزير ناعلي بُ جيِ  - صلهكذا باأل- هم دينِ 
، ومن كانت هممثلُ  وإن كانت املواالة ألْجل ديِنهم فهو ....مواالم ألجل ديِنهم  ألجل ديِنهم ... - الدين

ال  "محية دنيوية" :ولكن يتفكر السائل يف قوله ،معهم رَ شِ حُ  اقومً  ب ن أحَ هم ومَ أجل دينهم فهو مثلُ من مواالته 
 ميكن هذا إال ِم إلبالغ احملبة يف قلو ...  هم يف اهللا ويعاديهم لكان أقَـ بغضُ كان يُ   فلو وإال ه ما شيء لعينِ  ر

  :ه اهللا تعاىلرمح ابن القيمهم كما قال يسوؤُ 
  إمكانا له ما ذاك يف ب حُ    ي عِ وتد  احلبيب أعداءَ  ب أحتِ      
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هم فاجلواب ال خيلو عن ذلك أن يكون هم وسب ه أن يتلفظ بكفرِ ر من نفسِ دِ ما كان يقْ  ذافإ :وأما قول السائل
 قِ يُ  : به أو يقالًال ا يف كفرهم أو جاهِ شاك ر  م وتكفريهم أو هتِ واجهَ ر على مهم ولكن ال يقدِ ة هم وأشباهُ م كفرَ بأ
ن الكتاب ت له األدلة مِ نَ يـ  بكفرهم بُـ ًال م أو جاهِ هِ ا يف كفرِ م كفار فإن كان شاك  كفار ال أقول: إ  ..: يقول

 ،ار فهو كافرف الكُ  رِ فْ يف كُ  ن شك مَ  ه كافر بإمجاع العلماء على أن ن إف دَ يف ذلك وترد  ك هم فإن شَ والسنة على كفرِ 
وا لو تدهن ود  (( ل يف قوله:خُ دْ ين و اهِ دَ فهو مُ  همكفري تم بهعلى مواجهت رُ هم وال يقدِ رِ بكفْ  ر قِ يُ ن وإن كا

  ن أهل الذنوبه مِ أمثالِ  مُ كْ وله حُ  ))فيدهنون 
  ؟: إذا بقي عندهمالشيخ

هم   :وال أقولكفار .. أقول :وإن كان يقول ،ويندُ أخاف يطرُ  :قال هم بالسكوتنَ عندهم وداهَ  يَ إذا بقِ  :الطالب
ون وحينئذ مُ لِ ا فهم مسْ وا كفارً بني الكفر واإلسالم فإن مل يكونُ  ةَ طَ ال واسِ  إذْ  ؛هممنه بإسالمِ  مٌ كْ كفار فهذا حُ 

ن إنسان ت هذا مِ فْ إذا عرَ  :وأما قوله ا،فيكون هذا كافرً  رٌ ار مسلمني فهو كافِ ى الكف ا أو مس ى الكفر إسالمً ن مس فمَ 
فهذا  تابما ارتكبه فإن  ه قبيحَ فَ ر عَ ه إىل اهللا سبحانه وتُـ وَ ه وتدعُ أن تنصحَ  عليك جيب :اجلوابف ؟يّ علَ  ماذا جيبُ 

 جيب آِمث  اصٍ ا فعَ أو إمثً  معصيةً كان ا فكافر وإن  ه إن كان كفرً بَ كَ د فله حكم ما ارتَ وعانَ  ر هو املطلوب وإن أصَ 
واحدة  ف عن غزوةٍ ل ن ختَ النيب صلى اهللا عليه وسلم مَ  وب وقد هجره وهجره وإبعاده حىت يتُ يبُ اإلنكار عليه وتأدِ 

 بُ و ن هذا وجر مِ ظهَ  :قلت ،ويظهر هلم املودة انتهى ارَ ف  الكُ ن يواِيل كيف مبِ ه والسالم عليهم فوى عن كالمِ 
هم وإن  رَ قد كفا كفرا إن كان حيبهم ويواليهم أو ال يعتَ إم  ، ..بالدهم إىل ن ذهبَ م على مَ نكار وبيان ضالهلِ اإل

   سليمانالشيخ  متعرض للوعيد وقد ذكرَ  فهو آمثٌ  طردوهي أن افخيَ  ،الكان 
  ؟..اجلواب األخري  هذا من :الشيخ

  أنا .. قويلهذا  :الطالب
  اجلواب األخري :الشيخ

  هابن جوَ كله مِ   لو لكن األ ... ن قويلاجلواب األخري مِ  ايه :الطالب
  : جواب من؟الشيخ

مث قال وقد ذكر الشيخ  ....يعين األول ناقل أنا ناقل فقط  حممدالشيخ بن عبد اهللا بن  سليمان: جواب الطالب
ثار اآلن الكتاب والسنة و نا مِ ذكرْ  فهم ممايُ و  :ا قال فيهاأمورً  حممد بن عبد الوهاببن عبد اهللا بن الشيخ  سليمان

ضبه ات غبَ وجِ النار نعوذ باهللا من مُ  مبسيس لوعيدلض ها دخل يف تلك اآليات وتعر ور فمن فعلَ مُ عن السلف أُ 
 ،ونرُ ، طاعتهم فيما يقولون وُيْشهِ هم ومدارامتُ مداهنَ  ،ةاخلاص  ة واحملبةُ د املوَ  :نذكر منها ما يليعقابه أليِم ن ومِ 
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 خول عليهمم والدُ رَ اوَ هم ومزَ تُ سَ الَ جمَُ  ،يف األمور مشاورم ،اإلسالم خول على أمراءِ الد  وأ وسيف اجللُ قدميهم ت
  أعتقد تكرار ....أم أمساء تقول: ...

  حىت لو كان كافرا قالقرابة هلا حَ ألن هذه قرابة مسألة  ....الظاهر  :الشيخ
  .))ال ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين  (( والِرب  :الطالب
  .لفةىل املؤانسة واالإ االسة تدعو اي بس :الشيخ

 معاونتهم يف أمورهم ولو بشيءٍ  ،القةط ة هلم والشاشَ البَ  ،ول عليهمخُ والد  ،ر الزيارةرّ تكيعين م ُ رَ مزاوَ و  :الطالب
  تبوا ظلمهمسالدواة لي قريبالقلم وت يِ رْ قليل كبَـ 
  : ليكتبوا ظلمهمالشيخ

م كتسميتهم هل ذكر ما فيه تعظيمٌ  ،همي ي بزِ ي زَ الرضا بأعماهلم والتشبه م والتـ  ،مشرُ هم ومعاتُ بَ مصاحَ  :الطالب
   ...ذكر طيب هنا يف خطبة  ، معهم يف ديارهمَىن كْ الس  ،سادات
ال جيوز  :فأجاب البعثة من لتعلم هذال بالد الكفاررمحه اهللا عن حكم السفر لِ  عبد العزيز بن بازل الشيخ ئِ وقد سُ 
القدرة  ،لعلم يف بالد املسلمنيوجد هذا اأال يُ  ،ة إىل هذا العلمماس  ةٍ أن يكون املسلمون حباجَ  :شروط ةثإال بثال

م ن مواَال ن مِ ن اشرتاط األمْ بن عبد اهللا مِ  سليمانر الشيخ إليهما ما ذكَ : يضاف دينه قلت على إظهارِ 
ا ما ويضاف إليه أيضً  ،..األمن  الثالث القدرة على إظهار الدين يدخل فيهاألمر داخل يف  أظنه ،مِ د وموَ 

   .واهللا أعلم.. . هذا ورسوله أعداء اهللا هِ بَ على شُ  د بعقيدته والر  ةٍ فَ ون على معرِ يكُ ه أحد العلماء وهو أن اشرتطَ 
 الثاين:ة اجَ احلَ  ..هذا السؤال،  نا أمسذكرْ ن الشهوات ن مِ الدين يأمَ ن مِ  يعين عنده هعلى نفسِ  نَ أمِ  هلو  :الشيخ

  .تع عنه الشهوافَ عنده دين يدْ الشبهات  يدفع به مٌ أن يكون عنده علْ 
   هبعقيدتِ  ةٌ فَ عنده معرِ  :الطالب
 اهللا على َىن ة الصرب حيث أثْـ يلَ ستفاد من هذه اآلية فضِ يُ  )) على ربهم يتوكلونو  الذين صبروا (( :الشيخ

  )). لذين صبرواا (( الصابرين
  )). كلونوعلى ربهم يتو ((  :اد لقولهمَ ل واالعتِ ك ا وجوب إفراد اهللا سبحانه وتعاىل بالتَو ن فوائدها أيضً ومِ 

وفائدة  ،))الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون  (( :ه لقولهه يف صربِ على رب  مدَ ي للصابر أن يعتَ ومنها أنه ينبغِ 
 ،))ه ل على اهللا فهو حسبُ ك ومن يتوَ  (( :على ذلك إن اهللا تعاىل يقول الثباتُ  :ًال ه أو ه على رب اعتماده يف صربِ 

  :قول الشاعر د على حد  ويتجل ِرب بعض الناس يصْ  ون عبادة ألن ه يكُ صربَ  أن  :الفائدة الثانية أن صربه الثاين
  عضَ عْ تضَ ر ال أَ هْ الد  بِ يْ رَ  لِ أين  و    مُ يهِ رِ أُ  نيَ تِ امِ ي للش دِ ل وجتََ            
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ل على ك َو التـ بون ملقرُ رب االص  أن  ؟ول ايشنقُ  ، طيب إًذااب عليهثَ ه خلق مجيل لكن ما يُـ هذا الصرب يعين ال شك أنّ 
  .اهللا تعاىل هو الذي يكون فيه الثواب واألجر

ن ِألَ  ن ليس بكاف فليس أهًال مَ ، فكافهو   نل إال على مَ ك َو تَـ ه ال يُـ اية اهللا عز وجل ألن فَ ن فوائد اآلية كِ ومِ 
  .ل عليهك َو تَـ يُـ 

  ))وعلى ربهم يتوكلون  (( :هقولِ لِ الربوبية  ن فوائدها إثباتُ ومِ 
وََكَأين ِمْن َدابٍة ال َتْحِمُل ِرْزقـََها اللُه يـَْرزُقـَُها َوِإياُكْم َوُهَو السِميُع اْلَعِليُم  (( :تعاىلسبحانه و مث قال 

كأين من دابة ال تحمل  (( :اهللا يقول ت اهللا فإن ية اإلرَشاد إىل النَظر يف َخمُْلوقَان فوائد اآل] مِ 60[العنكبوت:))
  .هارزقَ  لُ ر يف هذه الدواب اليت ال حتمِ ك فَ ألجل أن نتَـ  ))رزقها 

الصغرية  ابّ وَ ق هذه الد لُ القدرة حيث خيْ  ن صفات اهللا منها كمالُ صفات مِ  ةِ د ل على عِ مِ ا تشتَ ن فوائدها أ ومِ 
  .الرزق بُ سِ ق الدواب العظيمة اليت تكتَ ها وخيلُ ل رزقَ اللي ما حتمِ 
ومنها  ،همحتُ ومنها رَ  ،هومنها علمُ  ،اهللا عز وجل ةُ رَ ستفاد منها قدْ تُ من الصفات اليت ن فوائدها ا مِ ومنها أيضً 

  .هاها ويرزقُ ها يعلمُ ل رزقَ حتمِ  ماه بكل شيء فإن هذه الدواب الصغرية اليت تُ اطَ إحَ 
  ))ها وإياكم وهو السميع العليم يرزقُ  ((وقوله 

  ....: الطالب
  ؟ما ذكرناها أول شيء أي قلناها :الشيخ

  ن الصفة اه مِ نَ م وما يتضَ  )العليمن فوائدها إثبات امسي (السميع) (ومِ 
ُكوَن َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السَمَواِت َواَألْرَض َوَسخَر الشْمَس َواْلَقَمَر لَيَـُقوُلن اللُه فَأَنى يـُْؤفَ  (( :مث قال تعاىل

  .رّ ن ويقِ عِ ذْ ة احلجة على اخلصم حىت يُ وائد إقامَ ن الفيف هذه اآلية مِ  ]61[العنكبوت:))
بالربوبية  ر ن أقَـ مَ  ن العقل أن وكان مِ  ألوهيتهون رُ كِ نْ ون بربوبيته مث يُـ ر ه املشركني باهللا يف عبادم حيث يقِ ومنها سفَ 

  .باأللوهية ر أقَـ 
  .هم اهللالذي خلقَ  السماوات واألرض وأن  قِ خلْ  ومنها إثباتُ 
  )). وسخر الشمس والقمر(( الكون إىل اهللا عز وجل  ريَ بِ تدْ  ا أن ومنها أيضً 
  .مرس والقَ مْ هلم الش  رَ ه حيث سخ اهللا تعاىل خبلقِ  ومنها رمحةُ 
 املشركني يقِ  ومنها أن ون بالربوبيةر.  
 ذا نعرف ،ي يف التوحيدبالربوبية ال يكفِ  اإلقرارَ  ومنها أنب على هذه الفائ-  ونبُْطَال ف نعرِ  - دةالذي يرتت 
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وا اإلله رُ س ع وإذا فَ رتَا ر على االخْ ادِ ون اإلله بالقَ رُ س املتكلمني يفَ  ع فإن َا رتِ ر على االخْ ادِ ه بالقَ ر اإللَ س ن فَ ري مَ تفسِ 
ا هذا اإلله هو املعبود حق  :نا نقولألن  ؛وبني توحيد املشركني ق بينههم فرْ ن يف توحيدِ رتاع مل يكُ بالقادر على االخ

  .باطلة طيب هتَ ألوهي ألنه يعبد لكن  اى إهلً م بالباطل يسَ  ا وكذلك املعبودُ املعبود حق  ،اإلله
أنه  ل وال شك بَ قْ تَـ مسْ  رٍ عن أمْ  هذا خربٌ  فإن  ))ليقولن اهللا  (( :م اهللا يف املستقبل لقولهلْ وت عِ بُ ن فوائد اآلية ثُـ ومِ 
  ؟ه هؤالء املشركنيسفَ نا ن ذكرْ وأظُ  ،اهللا رَ ع كما أخبَـ واقِ 

  : نعم.الطالب
   )) فأنى يؤفكون((  طيب :الشيخ

اللُه يـَْبُسُط الرْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلُه ِإن اللَه ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم  (( :مث قال تعاىل
  .منه الرزق بُ لَ طْ ان كذلك فهو الذي يُ اهللا وإذا ك دِ بيَ  قَ زْ الر  د اآلية أن ن فوائِ مِ  ]62[العنكبوت:))

ه ومع ذلك ه بيدِ يرَ دِ ط الرزق وتقْ سْ بَ   اهللا أن اب فهنا بني بَ عن األسْ  ف الكَ  ر ال يعيندَ القَ  اتَ إثبَ  ها أن ن فوائدِ ومِ 
 ]15[امللك:))ْزِقِه َوِإلَْيِه النُشوُر ُهَو الِذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض َذُلوًال َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِ  (( :يقول

 ،األسباب لَ ال ينايف فعْ  فالقدرُ  )هامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقِ ( قال: يكم الرزقش وجيِ رُ ناموا على الفُ  :ما قال
 ذا السبب كم اه قد يكون مقدرً ألن عليك ا أن  ل مَ عْ نعم إذا مل ت ؟أليس له سبب اة من النارجَ دخول اجلنة والن

  .ل له ما حصل لكمَ كذلك الرزق إذا مل تعْ   ،لما حصَ 
يؤتي الملك من يشاء  (( )) سط الرزق لمن يشاء ويقدريبْ  (( التصرف هللا عز وجل من فوائدها إثبات كمالِ و 

  .هف املطلق يف خملوقاتِ ر فهو سبحانه له التصَ ))  ويعز من يشاء ويذل من يشاء ءوينزع الملك ممن يشا
ه ويكرهه أو فيما ما حيب فيق يئة تتعل ل اآلن هل املشِ أَ وحنن نسْ ))  ن يشاءمَ لِ ((  :ة لقولهيئَ ت املشِ ها إثباُ ن فوائدومِ 
 هُ ما يكرَ فيما حيبه و  ؟ه فقطحيب طيب  ،مل يكن أْ ما شاء اهللا كان وما مل يشَ  :مون على قوهلِ عُ  جممِ املسلمني ه فإن

 في ه أمرهُ ما يكة فيما حيبه و قَ هل اإلرادة متعل الشرعية  :يلفيه تفصِ  ايه ؟ه فقطما حيب ه فقط والكونِ فيما حيب ة فيما ي
 ه وما ال حيِ حيب ب ةيئَ شِ ة للمَ فَ ادِ ا مرَ ه أل.  
 عليم إن اهللا بكل شيءٍ ((  وأنه عام يف كل شيء )) إن اهللا بكل شيء عليم(( م اهللا لْ عِ  ن فوائد اآلية إثباتُ ومِ 
ون أن يكُ  مَ عباده لزِ  فعلَ  مَ لِ عَ  وإذا كان ؟هعبادِ  ما يتعلق بفعلِ و  والكبري وما يتعلُق بفعِلهغري الصل فهل يشمَ  ))

 رً مقد مً ه إذا كان عالِ ا له ألن يكون مقَ  ذٍ نئِ وحي هِ ومِ لُ عْ ف مَ َال ع على خِ أن يقَ  ه ال ميكنُ ا به فإن وهلذا قال  ا لهرً د
وهو  " مواصِ وا به خُ ر وا وإن أقَـ وه كفرُ دلوهم بالعلم فإن أنكرُ " جا :قال القدرية املعتزلةه أولئك تِ رَ يف مناظَ  الشافعي

  .ةمَ ي ة وقَـ مَ ة قائِ ج صحيح هذه حُ 
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 ما أورً دُ قْ كان مَ   صح سواءٌ ، أو أا نعموطً مبسُ  ا أمرً كان مقد   ق سواءٌ زْ اهللا عز وجل بالر  لُ د اآلية فضْ ومنها من فوائِ 
  من الرباعي ونبدأ بالدرس اجلديد  ثي ما هيا من الثالأل  ؛مبسوطا

 )) َمْن نـَزَل ِمَن السَماِء َماًء فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض ِمْن بـَْعِد َمْوتَِها ((هذا الم قسم  )) مْ هُ تَـ لْ أَ سَ  نْ ئِ لَ وَ  ((قوله تعاىل 
 ،أدَ تَ هذه اسم موصول مبْ  )نمَ ( )ن السماءن نزل مِ ولئن سألتهم مَ ( )) لَيَـُقوُلن اللهُ ((  :اجلواب جواب القسم

  ؟ الاإلعراب صواب وال  )ليقولن اهللا( )، وجواب القسم:لز نَـ ( :املوصول قوله ةُ لَ وصِ 
  : خطأالطالب
 )نزل(مبتدأ و) منـ(وعلى هذا ف ؟)نزل نمَ  ولئن سألتهم( السؤال بعده وقع اسم استفهام ألن  )نمَ ( ،أخطَ  :الشيخ

 ل أن زَ نْـ ل وأَ ز ن السماء والفرق بني نَـ ل مِ زَ نْـ بالتشديد ويف بعض اآليات أَ  )لمن نز ( :طيب وقوله ،أدَ  املبتاجلملة خَرب 
) اِس َعَلى  (( :ا كما قال اهللا تعاىل يف القرآنا فشيئً تفيد نزول الشيء شيئً  )لنزَوقـُْرآنًا فـََرقْـَناُه لِتَـْقَرَأُه َعَلى الن

بالسماء  ن أعلى واملرادُ ألن فيه النزول يكون مِ  )نزل من السماء( :هوقولُ  ،]106[اإلسراء:))يًال ُمْكٍث َونـَزْلَناُه تَنزِ 
ِإن ِفي َخْلِق السَمَواِت َواَألْرِض َواْخِتالِف اللْيِل  (( :قف احملفوظ بدليل قوله تعاىلماء الس وليس الس  وّ لُ هنا العُ 

ِر بـَْيَن السَماِء َواَألْرضِ  (( ا أَنَزَل اللهُ )) مبَِ ْلَبْحِر ِري ِفي اَوالنـَهاِر َواْلُفْلِك الِتي َتجْ  َحاِب اْلُمَسخر واملطَ  )) َوالس
َنُه ثُم َيْجَعُلُه رَُكاًما فـَتَـَرى ا ((اب حَ ن الس ل مِ ينزِ  ِمْن ْلَوْدَق َيْخُرُج َأَلْم تـََر َأن اللَه يـُْزِجي َسَحابًا ثُم يـَُؤلُف بـَيـْ

 ن مسَا يسموه مِ ألن  اءٌ فهو مسََ  كَ ما عَال  ل وكُ  وّ لُ العُ  ؟بالسماء هنا ايش املرادَ  نا أن فْ بهذا عرَ ف ]43[النور:))ِخالِلِه 
ايل ل والعَ ازِ ل الن ن السماء مشَ ل مِ ه إذا نزَ ن السماء ألن نزوله مِ  يف احلكمة )من السماء ماءً ( :وقوله ، وارتفعإذا عَال 
ن مِ  لُ زِ ه كان ينْ ن حكمة اهللا أن ر النازل ولكن مِ م دَ ل إىل العايل حىت يُ األرض لكان ال يصِ  ني مِ جيرِ  ولو كان

  .أعلى
ة جبملة فإا تفيد لَ صِ على الرتتيب والتعقيب لكنها إذا كانت مت  لّ الفاء هنا تدُ  )) فأحيا به األرض ماءً قال: (( 

قام زيد فعمرو  :ا ال تدل على السببية تقولفإ  مٍ ت على اسْ لْ ها إذا دخَ خبالفِ  ،بة مع الرتتيب والتعقيي بِ بَ ا الس أيضً 
 زيد سببٌ  قيامَ  ال يعين أن  قيام عمرو بعد قيام زيد يف قيام عمرو لكن يعين أن،  ا يف أما إذا اتصلت بالفعل فإ

 :وقوله ،حياء األرضا ِإل سببً  يكون املاءُ  (ألرضفأحيا به ا( :هيب للسببية فعليه يكون قولُ تِ رْ مع التـ تكوُن الغالب 
  ؟دعْ أو بَـ  ؟ا يف احلالاألرض حتيَ  ) هلفأحيا به(

  : بعد.الطالب
َأَلْم تـََر َأن اللَه َأنَزَل ِمَن  (( :قوله تعاىلا كعليه فورً  ابً تـ ر مرتَ ا صار األثَ رً ثـ ا كان السبب مؤَ م لكن لَ  ،بعد :الشيخ

 لكن  ،ول املاء يف الليلزُ د نُـ ة مبجر ر األرض خمضَ  حُ بِ صْ ا تُ مَ  ]63[احلج:)) ْصِبُح اَألْرُض ُمْخَضرةً السَماِء َماًء فـَتُ 
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م تزوج فالن ن ذلك قوهلُ ومِ  :قالوا ،ود يف احلالب موجُ ب املسَ  ا صار كأن بً ا موجِ ب فلما كان سببً وجِ هذا سبب مُ 
ولد له يُ ما هو به لم اليقني أن حنن نعلم عِ  " فولد له"  :لكن قوهلم - ان الذي معنف مِ وإن كان هذا أضعَ - له  دَ لِ فوُ 

ا بً ه ما هو الزم أن يكون معق ويكون الرتتيب حبسبِ  ،للوالدة ما فيها إشكال لكن الزواج سببٌ  ؟ال زواجه أو ليلة
ا به األرض من بعد موتها أحيف (( :وقوله ،للسبب بٌ قِ معْ  بَ املسب  كأن   د صارَ ا وال بُ بً لكن إذا كان السبب موجِ 

احلياة  أن  ن ه وال تظُ ه حبسبِ ه وموتُ شيء حياتُ  وكلّ  أو ال؟ اجلماد حييا وميوت حييا وميوت ا وَمْوت اجلماد إًذاأحيَ  ))
ن دون ون مِ عُ دْ والذين يَ  (( :ا فهذه األصنام يقول اهللا تعاىل فيهاكً متحر  ما ميكن أن يكونَ  اف إال ضَ واملوت ال تُ 
فيه  و ة فيه وال منُُ ل شيء ال حركَ فكُ  أموات غري أحياء ))أموات غير أحياء  * ونقُ لَ خْ ون شيئا وهم يُ قُ اهللا ال يخلُ 

باألرض هنا  هل املرادُ  )ن بعد موااألرض مِ به أحيا ( :وقوله ،احلياة هحتل  الا وإن كان مما ى ميتً م ميكن أن يسَ 
 ،ةتَ ي ون مَ تكُ  هاسِ بْ وبيُ  ةً ي تكون حَ ط املاء فيها َال تِ ا باخْ األرض وأ  املراد نفسُ  إن  :يلق ؟األرض سُ فْ ا نَـ ات أو أ النبَ 

ا  عُ فِ ا يف احلقيقة ينتَ األرض ال تكون أرضً  وأن  ،نباتيعين ال ع وحنو ذلكرَ العشب والزّ  نمِ  املراد ما عليها :وقيل
 حي فتكونُ  ها بالنبات الذي فوقَ الناس إال ُاا  ُا أي حياةُ ومو  ِا وموتُ نبا  ِليقولن اهللا((  :وقوله تعاىل ،انبا  ((

فت النون ذِ فحُ  :قال النحويونشوف  ن نَ و يقولُ  ) أصلهن يقولُ (ة يف جواب القسم وعَ نقول فيها ما سبق أن الالم واقِ 
ا  نون التوكيد جيءَ  ألن  :الواق ؟ن نون التوكيدحذفت إحدى النونني مِ  :ملاذا ال نقول ،توايل األمثالاألوىل لِ 

خفيف وما أشبه ذلك فكانت أوىل اصب واجلازم والت ف يف حال الن ذَ ا حتُ الرفع دائمً  ض وهو التوكيد ونونُ لغرَ 
 شددةالتوكيد امل نونَ  اللتقاء الساكنني ألن  ؟حذف الواو ما سببُ  ،توايل األمثالالرفع لِ  نا نونَ فْ ذَ ف فحَ باحلذْ 

  :مالكالذي قبله كما قال ابن  ْني الل  حرف العلة حرفُ  فَ ذِ ا حُ ما ساكن فإذا كان ساكنً أوهلُ  :ن حرفنية مِ نَ و مكَ 
  قّ حَ ه استَ ا فحذفَ نً يْـ وإن يكن لَ 

   .ه حمذوفأ خربُ مبتدأ حمذوف أو مبتدَ )) نقول خرب  اهللا((  :وقوله
  .... :الطالب
ا،  هذه حياة تليقُ  أن  بعد هم يقولون ،املاء ا حياة اختالطُ  ما ندري عاد كيف هم يقولون اهللا أعلم :الشيخ

 (( :االنتفاع ورمبا يستشهد له بقوله تعاىل ل ه حمَ ر ألن هَ كما قلت قبل قليل أن احلياة واملوت يف النبات أظْ   وحقيقةً 
 ]259[البقرة:)) َهِذِه اللُه بـَْعَد َمْوتَِهاِيي َأْو َكالِذي َمر َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأنى ُيحْ 

فجعل املوت للنبات يعين  )فقال أىن حييي هذه اهللا بعد موا( وال األرض؟ النبات، اتبَ وش الن رُ اوي على العُ واخلَ 
 املراد حبيَ  هذا مما يؤيد أن ِحياةُ  [كذا] ااة األرض ونبا  ِها وموتُ نبا.  

  ألرض خاشعة فإذا أنزلنا علها املاء اهتَـزت وربتوترى ا...  :الطالب
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لكن الظاهر ها هذا هي املسألة في ،عفِ ترتَ  نه مع املاءأ هي األرض نفسها وتربُو زّ قال بعض العلماء تَـ أي  :الشيخ
 واهللا أعلم أن  املراد النبات القول األقرب أن  

 )فأىن يؤفكون( :ؤفكون هناك قالفأىن يُ  :ما قال)) قل الحمد هللا (( )) ليقولن اهللا قل الحمد هللا((  :قوله
هم باألول إقرارَ  ألن  )قل احلمد هللا( :وهنا قال ،لوهيةألُ م لإلقرار بازِ لْ وبية املستَـ بُ ظهور داللة اخللق والتدبري على الر لِ 

 زِ لْ تَـ كله بيد اهللا يسْ   األمرَ  وبالثاين وأن م ال أن  حِ اهللا مستَ  اهللا موجود فقط بل أن قل ( : عليه وهلذا قالثَىن ألن يُ  ق
فاألول فيه  ؟تمعرفْ  ،اهللا عز وجل عليكم البينة وظهر كمالُ  تْ ة وقامَ ج ت عليكم احلُ احلمد هللا ظهرَ  )احلمد هللا

 ،اهة عليكم وظهور احلجة ووضوحِ نَ البيـ  احلمد هللا على قيامِ  :إثبات كمال اهللا عز وجل يعينية لِ حتَْ لثاين فيه ية واختلِ 
ن عندي ولكِ  )ؤفكونفأىن يُ ( قوله يف اآلية األوىل فهذا أتى به على حد  " فكيف يشركون به : "أما يقول املؤلف

 عْ آخر هم ينكرونه وهو البَـ  رٍ ة حجة على أمْ امَ اآلية الثانية فيها إقَ  أن م ينكرُ ث فإ ر كِ نْ مُ  ونه وحقيقة األمر أن
ن اعتقد كذلك هل ه ما فيه جزاء وال حساب ومَ د أن البعث يعتقَ  كرَ نمُ  اء ألن شَ  ل مامَ عْ ك باهللا وسيَـ رِ شْ البعث سيُ 

ع مَ جيْ دائًما يف القرآن بني اإلميان به وباليوم اآلخر اهللا سبحانه تعاىل دائًما  عجيمَ ذا كما ترون ل وهلِ مَ ما يعْ  ؟ليعمَ 
 دُ قِ ن ال يعتَ مَ  ل إذْ ي لإلنسان على العمَ اإلميان باليوم اآلخر هو احلادِ  بينهما ألن  يعمل  كيفف هناك جزاءً  أن
  ،ثعْ هم باإلقرار بالبَـ ت إللزامِ يقَ سِ  ثانيةيل أن اآلية ال رُ هَ فالذي يظْ 
  ن بعد مواا مِ بعد موا، أم  ...الطالب: 

 أن  ض مبعىنت األر وْ ن مَ ا مِ قريبً  هذا اإلحياء قد يكونُ  فائدة أن ال أي نعم ن بعد موامِ أي نعم  ... الشيخ:
  .للمتأخر نعم )نمِ ـ(ا فرً ا يكون متأخ ن اجلدب وأحيانً ا مِ املطر ينزل قريبً 

يقول  كذا؟  اءنَ هو الثـ  ؟ما هو احلمد )احلمد هللا(طيب  " عليكم ةِ ج احلُ  وتِ بُ على ثُـ  ))قل الحمد هللا  (( :قال 
قول النيب صلى اهللا عليه وسلم بل لِ  ري احلمد لقولِ الثناء غ ري صحيح فإن باجلميل وهذا غَ  اءُ نَ هو الثـ  :أكثر الناس
 تُ مْ سَ قَ  ( :تعاىل قالسبحانه و أن اهللا  أيب هريرةالثناء غري احلمد يف احلديث القدسي حديث  نّ اهللا تعاىل إ
الرحمن  :ني عبدي وإذا قالدَ مِ حَ  :الحمد هللا رب العالمين قال :ن فإذا قاليْ فَ ي نصْ عبدِ  ي وبينَ الصالة بينِ 

 واضح على أن  وهذا دليلٌ  )يوم الدين قال مجدني عبدي  مالك :وإذا قال يعبدِ  عليى نَ حيم قال أثْـ الر 
 اأيضً و  ،ا لكان تكرارً الثناء غري احلمد وإال  املعىن يقتضي ذلك ألن  ْين الثناء من الثـ جُ  وهو الر ت يْ نَـ ك إذا ثَـ وع فإن

تفسريه  ح احلمد ال يصِ  فاملهم أن  ،فيه رجوعفاثنني يعين واحد وواحد  ا لفظأيضً  ، ومنههفِ ه إىل طرَ فُ ع طرَ العصا رجَ 
ح دْ َـ بذلك امل جَ خيرُ  احملبة والتعظيم حىت معَ  :ايد أيضً احملمود بالكمال لكن نزِ  وصفُ  :نقول ؟فما هو بالثناء، إًذا

 لِ وح بالكمال لكن قد يكون ملمدُ ح وصف ااملدْ  فإن محبة فهذا الرجل الذي ف ال لِ وْ ة وتعظيم وقد يكون خلَِ محب
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ح مدْ  ؟ الح وال هذا مدْ  الم أحدً ظْ ل الذي ال تالعادِ  نُ مي احملسِ الكرِ  أنت امللكُ  :ار وقالب جَ  ٍ املِ ظَ  كٍ ف أمام ملِ وقَ 
 نعم فنقول هو َكِذب، ا كذبأبدً  ؟يمة وتعظِ لكن عن حمب:  احلمد وصف احملمود بالكمال مع احملبة والتعظيم إن، 

واحلمد ال بد أن يكون  ،ا للواقع وقد يكون غري موافققً املدح قد يكون موافِ  ق بينه وبني املدح أن ر فَ ا يُـ نه أيضً مث إ
يع احملامد هللا مِ ا لالستغراق فجَ يف احلمد أ  )الأن (يقول العلماء  )) هللا الحمدُ ((  :نعم قال وقوله ،ا للواقعقً موافِ 

  :يقول مالكابن  ؟ للتمليكشبهه وال لِ  :أقول ؟ههِ بْ شِ لتمليك وال لِ هل هي لِ  )هللا( هوالالم يف قولِ 
  ههِ بْ ولالم للملك وشِ 

  : لشبههالطالب
د مَ باهللا قد حيُ  ص احلمد فال خيتَ  ا جمردُ ل أم الكامِ  اد به احلمدُ هللا واملرَ  ص وخمتَ  ق حَ تَ د مسْ فاحلمْ  ،ههبْ شِ : لِ الشيخ

باهللا  ص ه وخمتَ هللا وحدَ  ق حَ الكامل الواسع مستَ  دُ هذه اخلصلة لكن احلمْ  رِ ن اخلصال بقدمِ  ةٍ لَ اإلنسان على خصْ 
  هوحدَ 

  ؟اإلبطايلأو  هنا لإلضراب االنتقايل )بل( " هم يف ذلكضَ تناقُ  ))قل الحمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون  ((
  : االنتقايلالطالب
ل ج سَ أن يُ  ح يصِ  ذٍ اء أو احلمد حينئِ الباري الثنَ  ق حَ تَ ت األمر وقامت احلجة واسبَ أن ثَـ  دَ االنتقايل يعين فبعْ  :الشيخ

هو  ن السفه ماهم مِ نعم يعين عندَ  ،ونلُ قِ عْ ر هؤالء ال يأكثَ ))  بل أكثرهم ال يعلمون((  :عليهم اجلهل وهو قوله
هم نعم لو كان عندَ أو ال؟  ،كروهنْ ا أَ إقرارهم مبِ بِ ا مً زِ لْ وا به مُ ر هم مبا أقَـ رُ ول لكان إقراقُ لو كان عندهم عُ  هر ألن ظاهِ 

الذي خلق السماوات  وا أن ر قرارهم مبا أنكروه وهم أقَـ ا ِإل مً زِ به ملْ  وار ة راشدة لكان إقرارهم مبا أقَـ ي يقِ عقول حق
 ا هو اهللا إًذاوالذي نزل من السماء ماء فأحيَ  ،ر الشمس والقمر هو اهللاواألرض وسخأين  ا به األرض بعد مو

لكن أخشى أن نأيت ا يف الفوائد امكن ن هنا ومِ  ،لون باخلالق فهنا ال عقْ كُ ِر شْ ون البعث وتُ رُ نكِ وأنتم تُ  العقل
 ني أن ج اهللا عز وجل حمتَ  ون بعض صفاتِ رُ نكِ م العقالء مث يُ أولئك الذين يدعون أ  ن هنا نأخذ أن اها مِ أنسَ 

وا به ر هم مبا أقَـ إقرارِ  وه نظريَ رُ وا مبا أنكَ ر قِ مهم أن يُ زِ لْ العقل يُـ  ألن  ؛لعقْ  م ليس عندهمذ منه أ ها نأخُ ر العقل ال يقِ 
حنن نثبت هللا  :يقولون - ن باب أوىلن سواهم مِ والكالم معهم ومَ -  رةاألشاعِ يقول  -  فقطْني ب مثلَ رِ نضْ - فمثًال 
على  العقلُ  ل ة دَ محَْ ل والر قْ عليها العَ  ل اإلرادة دَ  نعم ألن  :قالوا ؟ة ليش يا مجاعةر الرمحة ما هللا رمحَْ كِ نْ ة ونُـ اإلرادَ 

 ِطيب فَ  : دل العقل على بطالنه،العقل يقولون، شوف ما يقولون ما دل عليه ابطال اإلرادة دَ  :ر قالس عليها  ل
ا أشبه ذلك يعين ومَ ا ا واحلمار حيوانً ا واإلنسان بشرً واألرض أرضً  اءً السماء مسََ  كونِ ختصيص  يص صِ خْ ل بالت العقْ 
يكون اإلنسان أن ا فكان محارا و محارً  ة أراد أن يكون احلمارُ ادَ على اإلرَ  ؟على ايش لّ وان غري ناطق هذه يدُ حيَ 
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يل واضح دلِ  ،وهذا دليل وال بد على اإلرادة ،إىل آخره فكانت مساءً  ن السماء مساءو كا وأن يا فكان إنسانً إنسانً 
ة واهللا ق ورِ  نيٌ ألن الرمحة لِ  :قال ؟ماذالِ  .هادل العقل على إنكارِ  :طيب الرمحة يقولون ،حواضِ  ؟ غري واضحوال هذا 

قلنا {تري بيأخذ منكم مخس دقائق من احلصة تسمحون؟}  :طيب قلنا هلم ،ف باللني والرقةوصَ جل وعال ما يُ 
ن ة أعظم مِ محْ الواقع على الر  ةُ لى الرمحة وداللَ عليكم بالواقع ع ل دِ تَ ادة حنن نسْ ع على اإلرَ اقِ تم بالوَ لَ أنتم استدلْ هلم: 

 درك أن العامي يُ  ،أدريواهللا ما  ؟ عندكايش دليل اإلرادة عقًال  :لو تيجي للعامي تقول ،داللة الواقع على اإلرادة
  ؟التخصيص دليل على اإلرادة

  ال: الطالب
لفقري املال ق اهللا لزْ رِ األرض و  ِصبب حىت ختُ دْ بعد اجلَ  ال اهللا املطرإنزَ  :ول لهطيب لكن العامي لو تقُ  :الشيخ

الواقع الذي ال  ةُ نعم فداللَ  :يقول ؟يقولوش  ؟ الاهللا رحيم وال  ل على أن هذا يدُ مو  ا بعد الفقري فأصبح غنِ 
احلقيقة لو   ا فإًذاوهذا واضح جد  ؟حن داللة التخصيص على اإلرادة واضِ غ مِ اهللا أبلَ  اهللا على رمحةِ  مِ عَ ن نِ ى مِ صَ حيُ 

ن غ مِ م على الرمحة بالواقع أبلَ هم عقل لكان استدالهلُ ل العقل لو كان عندَ م أهْ ل كما يزعمون أ كان عندهم عقْ 
الرمحة معناها اللني والرقة  ن : إقالوا جابوا هم لكن العلة والبالء الليطيب  ؟واضح ،عة بالواقِ م على اإلرادَ استدالهلِ 

 ةِ ا هو يف رمحَْ هذا الالزم إمن  :أن نقول :الوجه األول :ن ثالثة أوجههذا مِ ن ذلك جوابنا على ه عز واهللا عز وجل منَـ 
اللني والرقة  ن يقول إن مَ  :أن نقول :اوثانيً  ،هها هذه واحدةب شَ ا نُ ة املخلوق م مَ اخلالق غري رحْ  ةُ ورمحَ  ،وقاملخلُ 
أن  :الوجه الثالث ،صة نقْ فَ صِ  وان إليهم ما هسَ يصال اإلحْ إلِ  لغريواللني لِ  مومع إال جمرد وة عن اهللا ما هي منفِ 

ف عليه وهو على ه ويعطِ تِ ي ن رعِ ا مِ  أحدً م مثًال ك يرحَ لِ َـ فقد يكون هذا امل ةقني والر الرمحة ليست هي الل  إن  :نقول
 ؟أليس كذلك عن رتبة القوة واحلزم طّ حَ نْ ه وعلى ملكيته وال يشعر بنفسه أنه يف هذا احلال مُ تِ عز  قولوا: َال وال

  نعم!
  : نعمالطالب
مل ه و تِ ز على عِ  ه باقٍ أن بر ن أفراد أمته وهو يشعُ م الفقري مِ يف سلطانه يرحَ  يّ وِ ك القَ  هذا امللِ م مثًال حَ يرْ : الشيخ

    أيًال عقْ  :نقول ذٍ ه يف ذلك شيء فحينئِ قْ يلحَ 


